ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Herziening van April 2017 – Geldig vanaf 01/04/2017
Artikel 1 – algemeenheden : de gegevens verstrekt door onze catalogi, folders, Internet site, technische fiches,… zijn slechts ter inlichting. Wij behouden ons
het recht om deze te wijzigen op ieder ogenblik en dit zonder speciale termijn. Op het ogenblik van het overmaken van een bestelling, wordt de klant
verondersteld kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ermee akkoord te zijn.
offerte : Behoudens anders overeengekomen, zijn onze offertes steeds volledig vrijblijvend, zonder enige verbintenis. De voorgestelde producten (product
wordt verstaan onder zaken, alsmede diensten (zoals advies, onderhoud, installatie, reparatie,…)) zijn gebaseerd op de gegevens doorgegeven door de Klant en
zullen zoveel mogelijk aan de behoeften beantwoorden. De Klant moet altijd nakijken dat de voorgestelde technische specificaties aan zijn praktische
toepassing voldoet. Bij twijfel, moet de Klant vóór een eventuele bestelling met MARELLI contact nemen.
Artikel 3 – prijzen : Behoudens anders overeengekomen, zijn onze prijzen in EUR, netto, zonder disconto en exclusief BTW, enkel voor de levering van de
materialen, zonder plaatsing. De vermelde prijzen en kortingen zijn enkel geldig voor de gespecifieerde aantallen. De prijzen van des accessoires en opties zijn
enkel geldig in geval van bestelling van het hoofdproduct. Een meerkost van 45,00€ (BTW excl.) zal gefactureerd zijn in geval van facturen met een bedrag
kleiner dan 150,00 € (BTW excl.). Behoudens anders overeengekomen, zijn onze offertes geldig één maand.
Artikel 2 – leveringstermijn : Opgegeven leveringstermijnen in onze offertes en/of bestellingbevestigingen gelden slechts als richtlijn en zijn niet bindend.
De Klant mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijn inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te
eisen, behoudens anders overeengekomen. De levering van de producten geschiedt naar keuze van de Klant ofwel door terbeschikkingstelling in onze
opslagplaatsen (tenzij anders overeengekomen, moet een bestelling binnen 15 dagen vanaf onze bevestiging afgehaald worden), ofwel door levering op de
plaats door hem aangegeven. In beide gevallen, gebeurt het vervoer, de verpakking en de verzekering van de producten op de kosten en het risico van de Klant,
behoudens anders overeengekomen. Alle gevallen van overmacht en elk voorval dat de normale uitvoering van de bestelling verhindert, vallen buiten de
verantwoordelijkheid van MARELLI. Zo behoudt MARELLI zich het recht voor de uitvoering van de contracten op te schorten, of ze eventueel geheel of
gedeeltelijk te annuleren, zonder dat die opschorting of die gehele of gedeeltelijke annulering aanleiding kan geven tot schadevergoeding van zijnentwege of
tot het niet betalen van wat reeds geleverd zou zijn.
Artikel 6 – aanvaarding : Klachten worden slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk worden ingediend op het adres van MARELLI, binnen de
3 dagen na ontvangst van de geleverde goederen. Elke klacht betreffende het transport (zichtbare schade,…), die niet op de leveringsbon vermeld staat en
medeondertekend is door de vervoerder, is niet aanvaardbaar. Het afhalen van de producten door de koper bij MARELLI houdt van rechtswege de aanvaarding
in. Verkochte producten worden niet door MARELLI teruggenomen.
Artikel 4 - eigendom: De producten blijven eigendom van MARELLI, zolang de factuur niet volledig voldaan is, vermeerderd met eventuele verwijlintresten,
incassokosten en alle andere kosten. De Klant krijgt slechts het bezit van de goederen, en is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de goederen.
Artikel 5 – waarborg : indien de geleverde goederen niet conform en rechtsmatig geweigerd zijn, dan hebben wij het recht deze te vervangen, zonder enige
andere verplichting. De waarborg is enkel van toepassing voor de geleverde of de door MARELLI geïnstalleerde producten en bestaat enkel tegenover de
Klant en niet tegenover derden aan wie de goederen eventueel zouden verkocht worden. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, bedraagt de waarborg 12
maanden vanaf de leveringsdatum. Onze waarborgen behelzen uitsluitend de levering van de stukken ter vervanging van deze waarvan de constructiefout of
het eigen gebrek erkend wordt. De Klant kan noch de annulering van de bestelling, noch de teruggave van de gestorte voorschotten, noch het betalen van
schadevergoeding, om welke reden dan ook, eisen. Geen enkele afhouding op de betaling kan door de Klant verricht worden als titel van waarborg of enige
andere vorm. De waarborg is niet van toepassing op producten waaraan nadien operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd door anderen dan
MARELLI, noch op de producten die onder abnormale bedrijfsomstandigheden of zonder vakkundig toezicht werken. Altijd uitgesloten uit onze waarborgen,
zijn de gevolgen van slijtage, van afscheuring en corrosie. De waarborg dekt in geen enkel geval het demonteren, vervoer, hermonteren en alle andere kosten
ter zake, evenals de onrechtstreekse kosten zoals opbrengstverlies, exploitatiekosten, schaden aan goederen buiten het contract etc
Artikel 7 – betalingen : Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling,
de eerste bestelling van een nieuwe klant is contant te betalen, voor levering en zonder disconto ;
alle andere facturen moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald zijn, zonder disconto ;
in geval van bestelling groter dan 10.000,00 € (BTW excl.) en/of van bestelling van niet-standaard producten, behoudt MARELLI zich het recht om een
voorschot te vragen, zonder disconto.
Bij niet tijdige betaling van een factuur, is een interest van 1% per maand en een verhoging bij wijze van schadebeding buiten de gerechtskosten van 15%, met
een minimum van 150,00 € (BTW excl.), van het factuurbedrag verschuldigd. Klachten moeten ons binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk toekomen.
Bij niet tijdige betaling van één enkele factuur, zullen verdere leveringen zonder voorafgaande verwittiging geschorst worden en behouden wij ons het recht
voor om de onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen facturen. In geval van staking van betaling, akkoord, faillissement, liquidatie van de
Klant of daarmee gelijkgestelde omstandigheden, heeft MARELLI het recht de lopende overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, en de
geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding en gederfde winst. De betaalde voorschotten blijven ons
verworven.
Artikel 8 – ontbinding : In geval van ontbinding van een nog niet geleverde bestelling door de Klant, zal de Klant, indien MARELLI reeds de productie van
producten heeft aangevat, MARELLI schadeloosstellen voor elke winstderving en alle kosten en verliezen hieraan verbonden. Indien MARELLI de productie
van de bestelde producten nog niet heeft aangevat, zal de Klant aan MARELLI een forfaitaire schade vergoeding verschuldigd zijn, ten bedrage van 20% van
de koopprijs, met een minimum van 100,00 €.
Artikel X – retourname materialen : Onze producten zijn op bestelling gefabriceerd, en worden dus niet terug genomen. Retourzendingen mogen alleen
plaatsvinden na overleg en goedkeuring van MARELLI. Alleen de door MARELLI geleverde materialen komen hiervoor in aanmerking. Producten die niet tot
het standaard voorraadpakket behoren, of gepersonaliseerde producten, of voorraadproducten waarvan de gezamenlijke nettowaarde minder is dan 100€ (BTW
excl.), worden niet in behandeling genomen. Retourzendingen dienen altijd franco aan MARELLI, Bollinckxstraat 241, BE – 1190 Brussel te gebeuren.
Geretourneerde materialen worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Uitsluitend goedgekeurde en dus als nieuw verkoopbare materialen worden
gecrediteerd, onder aftrek van retournamekosten ter grootte van 20% van de nettowaarde op het factuur.
Artikel 9 – klachten : Het Belgische recht is van toepassing. Bij betwisting en/of geschillen zijn enkel de rechtbanken van de zetel van MARELLI bevoegd.
De gebruikte taal zal het Frans zijn.
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